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A rezsi csökkentésről 

Tisztelt Lakosság! 

 

A kormány a július 25-i ülésén döntést hozott arról, hogy a kiépített gázhálózattal rendelkező településeken fával és 

szénnel fűtők is meg fogják kapni a téli rezsicsökkentést. A vonatkozó kormányhatározat száma az 1364/2018. (VII. 

27.)  A cél, hogy azokhoz a családokhoz is megérkezzen a téli rezsicsökkentés, akik olyan településen élnek, ahol ugyan 

van kiépített gáz- vagy távhőhálózat, de az ő utcájukba, házukba valamilyen oknál fogva még nincs bekötve, ezért 

mással – pl. fával, szénnel – fűtenek.  

 

Az igénybejelentést, az önkormányzatok felé kell írásban beadni legkésőbb október 15-ig. Csak az kaphat 

támogatást, aki eddig még nem részesült a téli rezsicsökkentésben, és erről az igénylőnek büntetőjogi felelőssége 

tudatában nyilatkozatot is kell tenni. Az igény jogosultságát a katasztrófavédelem ellenőrizheti.  

Az igénylők részére igénybejelentő lap 2018. augusztus 15-től elérhető a Magyarkeszi Közös Önkormányzati 

Hivatal Felsőnyéki Kirendeltségén (Felsőnyék, Kossuth u. 57.), valamint a honlapon (www.felsonyek.hu). 

 

 

Tájékoztatás! 

Megújult a Felsőnyék Szabadhidvéget összekötő út, 2018-08-13-án került sor az átadására! 

Az egészségház felújítása befejeződött. Jelenleg ott rendel az orvosunk, mert az orvosi rendelő felújítása folyamatban 

van! 

Az önkormányzat újból kérte a nemzeti Földalapkezelőtől a várhegy tartós használatba adását, kérésünket azonban 

elutasították. 

Az óvoda felújítása elkezdődött, a tetőcsere, a külső hőszigetelés, a napelemek elkészültek. Sajnos szeptemberre az 

óvodakezdésre, a teljes beruházás nem fejeződik be, ezért továbbra is kérjük a szülők és a gyermekek türelmét. 

Igyekszünk az óvoda működését folyamatosan úgy biztosítani, hogy a gyermekek semmilyen hátrányt ne 

szenvedjenek! 

Az óvodával együtt a konyha felújítása is elkezdődött, ezért a főzést szüneteltetnünk kell. A felújítás befejezésig a főtt 

ételt Nagykónyiból rendeltük meg, hogy ellátás folyamatos legyen.  

A konyha belső felújítására is adtunk be egy pályázatot, a teljes belső elektromos rendszer, vízhálózat és a berendezés 

is megújul. 

Az iskola udvarában, műfüves labdarúgópályára, az udvar burkolására, már adtunk be pályázatot, most lehetőség 

nyílt az iskola épületére is pályáznunk. A pályázat elkészítése a tervezés folyamatban van. Tetőcsere, napelemek, 

hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés hőszivattyúkkal, új vizes blokkok, akadálymentesítés kerülne felújításra, átalakításra. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan tűzifa támogatásra is pályázik az Önkormányzat, hogy ezzel is segítse megoldani a 

rászorulók téli fűtési gondjait! 

A Bacsó utcát még a májusi felhőszakadások tönkretették. A beadott vis major igényünket a bizottság 

megalapozottnak ítélte, a pályázatunk elbírálás alatt van! 21 millió forintot igényeltünk az utca felújítására! 

Felsőnyék 30 fős küldöttsége Feketenyéken (Szlovákia) Európai találkozón vett részt, ahol több mint tíz ország 

képviseltette magát! 

Mivel a közmunkások száma lecsökkent, ezért kérem a lakosságot a háza előtti fűnyírásra!  

                                                                                                                                                Debella László, Polgármester 

Az óvoda működése előre láthatóan a Művelődési házban lesz biztosítva, amíg az óvoda felújítása 
befejeződik. 
                                                                                                                                                           Macherné Teplán Ágnes, óvodavezető 

http://www.felsonyek.hu/


 

  

Mosolytól boruljon minden arc virágba! 

Amikor lelkedben a Nap fénye ragyog, 

Amikor mosolyod arcodra kirakod, 

Megszépül világod, tükrözi a kedved, 

Sokkal jobb érzések kelnek szárnyra benned. 

Mikor világodnak mosolyodat adod, 

Belsőd előkészít egy szép varázslatot. 

Hiszen a mosolyod másokra átragad, 

Így érzed örökké tiszta fényben magad. 

Ne spórolj sohasem hát a mosolyoddal, 

Add, ha kell ok nélkül, vagy, ha van rá, okkal! 

Sohase mérlegeld: – Kell-e, vagy megéri? 

Sohase azért add, mert valaki kéri! 

 

 

Add saját magadért, legyen jó a kedved! 

Engedd, hogy a jóság ott bujkáljon benned, 

Szépítse arcodat, vidítsa fel napod, 

Ha folyton mosolyogsz, gyakran visszakapod! 

Mosolyogj naponta, okkal, vagy ok nélkül, 

Ha arcodra kiül, lelked is megszépül. 

Ne hurcold arcodon a világ fájdalmát, 

Engedd gyógyítani a mosoly hatalmát. 

Engedd a Nap fényét lelkedbe áradni, 

Mosollyal képes vagy reményt, hitet adni! 

Szereteted ráfér a borús világra, 

Mosolytól boruljon minden arc virágba! 

                                                    Aranyosi Ervin 
 

 


